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 BEZPIECZEŃSTWO  

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. 

Nieprzestrzeganie instrukcji może być przyczyną uszkodzeń urządzenia. 

Aby uniknąć niepotrzebnych błędów i wypadków, należy upewnić się, że wszystkie osoby korzystające 

z urządzenia dokładnie zapoznały się z jego działaniem i funkcjami bezpieczeństwa. Proszę zachować instrukcję 

i upewnić się, że pozostanie z urządzeniem w przypadku jego przeniesienia lub sprzedaży tak, aby każdy 

korzystający z niego przez jego okres użytkowania mógł mieć odpowiednie informacje o użytkowaniu urządzenia 

i bezpieczeństwie. Dla bezpieczeństwa życia i mienia zachować środki ostrożności zgodne z wymienionymi w 

instrukcji użytkownika, gdyż producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez 

zaniedbanie. 

 

OSTRZEŻENIE 

• Urządzenie elektryczne pod napięciem. Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych 

z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia itd.) należy upewnić się, że 

regulator nie jest podłączony do sieci. 

• Montażu powinna dokonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia elektryczne. 

• Przed uruchomieniem sterownika należy dokonać pomiaru rezystancji uziemienia silników 

elektrycznych, oraz pomiaru rezysatncji izolacji przewodów elektrycznych. 

• Regulator nie jest przeznaczony do obsługi przez dzieci. 

 

UWAGA 

• Wyładowania atmosferyczne mogą uszkodzić sterownik, dlatego w czasie burzy należy 

wyłączyć go z sieci poprzez wyjęcie wtyczki sieciowej z gniazda. 

• Sterownik nie może być wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem. 

• Przed sezonem grzewczym i w czasie jego trwania sprawdzić stan techniczny przewodów. 

Należy również sprawdzić mocowanie sterownika, oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń. 

 
 

Po zakończeniu redakcji instrukcji w dniu 21 marca 2018 roku mogły nastąpić zmiany w wyszczególnionych w niej 

produktach. Producent zastrzega sobie prawo do dokonania zmian. Ilustracje mogą zawierać wyposażenie 

dodatkowe. Technologia druku może mieć wpływ na różnice w  przedstawionych kolorach.  
 

 

Dbałość o środowisko naturalne jest dla nas sprawą nadrzędną. Świadomość, że 

produkujemy urządzenia elektroniczne zobowiązuje nas do bezpiecznej dla natury 

utylizacji zużytych elementów i urządzeń elektronicznych. W związku z tym firma 

otrzymała numer rejestrowy nadany przez Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie oznacza, że 

produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Segregując 

odpady przeznaczone do recyklingu pomagamy chronić środowisko naturalne. 

Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego 

punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego. 
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 OPIS URZĄDZENIA 

Sterownik DEFRO APP-1 jest urządzeniem przeznaczonym do obsługi piecyka pelletowego 

powietrznego.  

• Sterowanie wentylatorem (nadmuch płaszcza) 

• Sterowanie nawiewem pomieszczenia 

• Sterowanie podajnikiem  

• Sterowanie grzałką 

• Sterowanie tygodniowe 

• Aktualizacja oprogramowania przez USB 

Wyposażenie sterownika: 

• czujnik temperatury pokoju 

• czujnik podciśnienia (presostat)  

• czujnik temperatury spalin 

• czujnik płaszcza 

• czujnik temperatury podajnika (zabezpieczenie) 

 

 MONTAŻ STEROWNIKA 

Sterownik powinien być montowany przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami.  
 

OSTRZEŻENIE 

Niebezpieczeństwo dla życia w wyniku porażenia prądem elektrycznym na przyłączach pod napięciem. 

Przed pracami przy regulatorze należy odłączyć dopływ prądu i zabezpieczyć przed przypadkowym 

włączeniem. 

OSTRZEŻENIE 

Błędne podłączenie przewodów może spowodować uszkodzenie regulatora! 
 

 OBSŁUGA STEROWNIKA 

Urządzenie obsługuje się za pomocą dotykowego wyświetlacza. Na ekranie głównym widoczne są wartości 

głównych parametrów. Na górze znajdują się informacje o aktualnym stanie pracy regulatora, data i godzina oraz 

ikona umożliwiająca wejście do Menu sterownika. 
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 EKRAN GŁÓWNY 

Podczas normalnej pracy regulatora na wyświetlaczu widoczny jest ekran główny przedstawiający podstawowe 

informacje dotyczące pracy sterownika. 

 

1. Aktualny stany pracy piecyka, związane z rozpalaniem, wygaszaniem, pracą. Pojawiają się tutaj również 

przyczyny które wymusiły wygaszenie piecyka.  

2. Informacja o pracy podajnika oraz o załączonej opcji palenia ręcznego. W momencie pracy podajnika 

pojawi się biała ikona , natomiast kiedy podajnik nie pracuje ikona zostaje wygaszona. Jeśli 

załączymy opcję palenia ręcznego w obszarze tym pojawi się ikona .l 

3. Ikona grzałki , wyświetlana podczas jej pracy. W momencie jej nieaktywności ikona zostaje 

wygaszona.  

4. Aktualna temperatura spalin odczytywana z czujnika. 

5. Data i godzina. 

6. Ikona umożliwiająca wejście do MENU sterownika. 

7. Temperatura aktualna płaszcza – po dotknięciu tego obszaru mamy możliwość edytowania 

temperatury zadanej płaszcza w zakresie 45-150°C. 

8. Temperatura zadana płaszcza – po dotknięciu tego obszaru mamy możliwość edytowania temperatury 

zadanej płaszcza w zakresie 45-150°C. 

9. Temperatura pomieszczenia  - aktualna temperatura odczytana z czujnika pomieszczenia. Po dotknięciu 

tego obszaru mamy możliwość edytowania zadanej temperatury pomieszczenia.  

10. Modulacja – aktualny próg modulacji. Dotykając tego obszaru możemy wprowadzić sterownik w stan 

wygaszania lub rozpalania – w zależności od tego w jakim aktualnie piecyk znajduje się stanie. 

11. Nawiew – aktualna moc nawiewu pomieszczenia. Klikając w ten obszar przechodzimy do edycji nawiewu 

pomieszczenia, w zależności od jednego z trzech progów modulacji (30%, 60%, 100%). 

 

 ZASADA DZIAŁANIA 

Regulator steruje pracą wentylatorów oraz podajnika paliwa doprowadzając do osiągnięcia temperatury zadanej 

płaszcza lub temperatury zadanej pomieszczenia jeśli załączona jest FUNKCJA ROZPALANIA. 

  

1 2 3 4 6 

7 

8 11 10 

9 
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 FUNKCJE STEROWNIKA – MENU GŁÓWNE 

W menu głównym użytkownik ustawia podstawowe opcje sterownika. 
 

Strona 

M
EN

U
 G

ŁÓ
W

N
E 

 
Rozpalanie/Wygaszanie 7 

 
Nastawy temperatur 8 

 
Wybór algorytmu pracy 9 

 
Praca ręczna 9 

 
Sterowanie tygodniowe 10 

 
Historia alarmów 13 

 
Palenie ręczne 13 

 
Ustawienia ekranu 14 

 
Menu ustawień 15 

 
Menu serwis 15 

 
Wybór języka 15 

 
Informacja o programie 15 

 
Ustawienia fabryczne 15 

 

4.3.1 Rozpalanie/Wygaszanie 

Użytkownik wybiera i zaznacza w menu sterownika Rozpalanie. Otwiera się okno dialogowe, w którym należy 

potwierdzić rozpoczęcie rozpalania. Następnie potwierdzamy, że w podajniku znajduje się paliwo 

i automatycznie rozpoczyna się proces rozpalania. Jeżeli podajnik jest pusty wybieramy „nie” – napełniamy go, 

a dopiero później inicjujemy rozpalanie.  

Regulator automatycznie przeprowadza proces rozpalania. Najpierw automatycznie utrzymując nadmuch w celu 

wyczyszczenia paleniska, następnie wykonywany jest podsyp startowej dawki paliwa oraz uruchamia się grzałka 

z nadmuchem. Po detekcji płomienia, czyli wzroście temperatury spalin o wartość 10°C, sterownik przechodzi w 

fazę opóźnienia rozpalania. Sterownik przechodzi w pracę po udanej próbie rozpalania. W przypadku, gdy nie 

powiodą się dwie próby rozpalenia otrzymamy alarm o nieudanym rozpalaniu.  

W momencie przejścia w tryb pracy w menu sterownika opcja Rozpalanie zmienia się na Wygaszanie, co 

umożliwia zainicjowanie procesu wygaszania. Proces wygaszania następuje automatycznie po osiągnięciu 

temperatury zadanej płaszcza lub osiągnięcia temperatury zadanej pokoju (przy włączonej funkcji rozpalania). 

Wygaszanie odbywa się w dwóch etapach. Na początku pracuje sam nadmuch, aż do spadku wartości 

temperatury spalin poniżej progu rozpalania. Drugim etapem jest wydmuch przy pełnej mocy nadmuchu. 

Parametry rozpalania i wygaszania można ustawić w Menu serwisowym sterownika. 
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4.3.2 Nastawy temperatur 

M
EN

U
 G

ŁÓ
W

N
E 

 

N
A

ST
A

W
Y

 T
EM

P
ER

A
TU

R
 

 

 

Temperatura zadana płaszcza 

Histereza płaszcza. 

Próg wentylatora 

Temperatura pokoju zadana 

Histereza czujnika pokojowego 

Kalibracja czujnika pokoju 

Po naciśnięciu ikony z wybraną opcją pojawia się ekran na którym możemy zmienić wartość nastaw 

podstawowych temperatur i histerezy.  

 Temperatura zadana płaszcza  

Opcja ta służy do ustawiania zadanej temperatury płaszcza. Zakres temperatury: 45°C-150°C.   

 Histereza płaszcza 

Opcja ta służy do ustawiania histerezy temperatury zadanej płaszcza, czyli różnicy pomiędzy temperaturą wejścia 

w cykl podtrzymania, a temperaturą powrotu do cyklu pracy.  

Przykład:  

 

 

 

 

Gdy temperatura zadana ma wartość 95°C, a histereza wynosi 5°C, przejście w wygaszanie nastąpi po 

osiągnięciu 105°C (fabrycznie 10°C powyżej zadanej), natomiast proces ponownego rozpalania 

rozpocznie się po obniżeniu się temperatury do 90°C. 

 Próg wentylatora 

Za pomocą tej funkcji ustawia się temperaturę spalin po osiągnięciu której uruchomi się nadmuch 

pomieszczenia. 

 Temperatura pokoju zadana 

Parametr służący do ustawienia zadanej temperatury pokoju, po osiągnięciu której piecyk przejdzie w fazę 

wygaszania. 

UWAGA  

Tylko przy aktywnej FUNKCJI ROZPALANIA. 

 

 

Temperatura zadana płaszcza 95°C 

Histereza 5°C 

Wygaszenie piecyka 105°C 

Ponowne rozpalanie 90°C 
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 Histereza czujnika pokojowego 

Opcja ta służy do ustawiania histerezy temperatury zadanej na czujniku pokojowym, czyli różnicy pomiędzy 

temperaturą wejścia w cykl podtrzymania, a temperaturą powrotu do cyklu pracy.  

Przykład:  

Temperatura zadana pokoju 21°C 

Histereza 2°C 

Ponowne rozpalanie 19°C 

Gdy temperatura zadana pomieszczenia ma wartość 21°C, a histereza wynosi 2°C, przejście w tryb 

wygaszania nastąpi po osiągnięciu temperatury 21°C, natomiast proces ponownego rozpalania 

rozpocznie się po obniżeniu się temperatury do 19°C. 

UWAGA  

Tylko przy aktywnej FUNKCJI ROZPALANIA. 

 Kalibracja czujnika pokojowego 

Opcja ta służy do ustawiania odchyłki temperatury na czujniku pokojowym w zakresie +/-5°C. 

4.3.3 Wybór algorytmu pracy 

M
EN

U
 

G
ŁÓ

W
N

E 

 

W
Y

B
Ó

R
 

A
LG

O
R

Y
TM

U
 

P
R

A
C

Y
 

 

Pełna modulacja 

Modulacja 30% 

Modulacja 60% 

Modulacja 100% 

Użytkownik wybiera czy piecyk ma pracować na pełnej modulacji czy na jednym z trzech możliwych do wyboru 

progów. 

4.3.4 Praca ręczna 

M
EN

U
 G

ŁÓ
W

N
E 

 

P
R

A
C

A
 R

ĘC
ZN

A
 

 

Zapalarka 

Nadmuch płaszcza 

Siła nadmuchu 

Nawiew 

Siła nawiewu 

Podajnik 

 

Dla wygody użytkownika, regulator został zaopatrzony w moduł Pracy ręcznej. W funkcji tej, każde urządzenie 

wykonawcze jest załączane i wyłączane niezależnie od pozostałych. Dzięki tej opcji mamy możliwość 

przetestowania poprawności działania poszczególnych przekaźników. 
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4.3.5 Sterowanie tygodniowe 

M
EN

U
 

G
ŁÓ

W
N

E 

 

ST
ER

O
W

A
N

IE
 

TY
G

O
D

N
IO

W
E 

 

Plan pracy kominka 

Tygodniówka kominka 

 Plan pracy kominka 

UWAGA 

Dla prawidłowego działania tej funkcji konieczne jest ustawienie aktualnej daty oraz godziny.  

Kiedy załączymy opcję Plan pracy kominka pojawiają ikony z poszczególnymi dniami tygodnia. Wybierając któryś 

z nich wyświetla się ekran na którym użytkownik może dowolnie dobrać plan pracy do swoich potrzeb. 

Plan pracy kotła umożliwia zaprogramowanie czasu aktywności piecyka – użytkownik może z dokładnością do 

30 minut wyznaczyć okresy aktywności piecyka w wybrane dni tygodnia.  W okresach nieaktywnych piecyk 

pozostanie wygaszony niezależnie od pozostałych czynników (np.: sygnał z regulatora pokojowego).  

 NASTAWA STEROWANIA TYGODNIOWEGO – PLAN PRACY KOMINKA 

Programowanie planu pracy kominka: 

 Należy załączyć opcję. 

 Następnie wybieramy dzień tygodnia dla którego chcemy zmienić tryb pracy piecyka. 

 Na wyświetlaczu pojawia się ekran edycji: 
 

 
 

 Najpierw należy, przy użyciu ikon:    wybrać przedział czasu dla którego chcemy aktywować lub 

dezaktywować pracę piecyk.  

 Po wybraniu godziny, przy pomocy ikony:  , włączamy lub wyłączamy piecyk w danych 

godzinach. 

 Jeśli chcemy tą samą zmianę zastosować również na sąsiednie przedziały czasu, dotykamy ikony:  i 

kiedy się rozjaśni  ikonami:   kopiujemy nastawę na następny lub poprzedni przedział czasu.  

 Po ustawieniu planu pracy na dany dzień tygodnia, wybieramy: . 

 Pojawia się ekran umożliwiający skopiowanie nastawy na inne dni tygodnia. 

 Jeśli chcemy aby kocioł pracował z takimi nastawami również w inne dni tygodnia, zaznaczamy je i 

zatwierdzamy wybór:  . 
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 Aktywować prace piecyka możemy również poprzez dotknięcie paska z wybranych przedziałem czasu. 

 Wszystkie nastawy można wyzerować, wybierając opcję    i zatwierdzając kasowanie 

ustawień. 

Przykład: 

 
 

 Godzina Aktywność piecyka 

Poniedziałek 

ZADANE 

0000 - 400 
400 - 900 

Wyłączona 
Załączona 

900 - 1500 Wyłączona 
1500 - 0000 Załączona 

 

 Przy takich ustawieniach piecyk będzie pracował tylko od 400 - 900 oraz 1500 - 0000, a przez pozostały 

pozostanie wyłączony. 

 Tygodniówka kominka 

UWAGA 

Dla prawidłowego działania tej funkcji konieczne jest ustawienie aktualnej daty oraz godziny.  

Funkcja tygodniówka umożliwia zaprogramowanie odchyłek temperatury zadanej piecyka w poszczególnych 

dniach tygodnia w konkretnych godzinach. Zadawane odchyłki temperatury zawierają się w zakresie +/-10⁰C. 

Aby załączyć sterowanie tygodniowe należy  wybrać i zaznaczyć Tryb 1 lub Tryb 2. Szczegółowe nastawy tych 

trybów znajdują się w podmenu: Ustaw tryb 1 oraz Ustaw tryb 2.  
 

• NASTAWA STEROWANIA TYGODNIOWEGO – TYGODNIÓWKA  
 

Sterowanie tygodniowe można zaprogramować w dwóch różnych trybach: 

TRYB 1  – w tym trybie istnieje możliwość szczegółowego zaprogramowania odchyłek temperatury zadanej 

dla każdego dnia tygodnia z osobna. 

Programowanie trybu 1: 

 Należy wybrać opcję: Ustaw tryb 1. 

 Następnie wybieramy dzień tygodnia dla którego chcemy zmienić nastawy temperatur. 

 Na wyświetlaczu pojawia się ekran edycji: 
 

 
 

 Najpierw należy, przy użyciu ikon:    , wybrać przedział czasu dla którego chcemy zmienić 

temperaturę. 
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 Po wybraniu godziny, przy pomocy ikon:   , zmniejszamy lub zwiększamy temperaturę 

o wybraną wartość. 

 Zmiany temperatury zadanej możemy dokonywać w zakresie od -10°C do 10°C. 

 Jeśli chcemy tą samą zmianę zastosować również na sąsiednie godziny, dotykamy ikony:  , staje 

się wtedy jaśniejsza:  i ikonami:    kopiujemy nastawę na godzinę następną lub poprzednią. 

 Po ustawieniu wszystkich odchyłek na dany dzień tygodnia, wybieramy: . 

 Pojawia się ekran umożliwiający skopiowanie nastawy na inne dni tygodnia. 

 Jeśli chcemy aby kocioł pracował z takimi nastawami również w inne dni tygodnia, zaznaczamy je i 

zatwierdzamy wybór:  . 
 

  
 

 Wszystkie nastawy można wyzerować, wybierając opcję    i zatwierdzając kasowanie 

ustawień. 
 

Przykład: 

 
 

 Godzina 
Temperatura - nastawa  

sterowania tygodniowego (+/-) 

Poniedziałek 

ZADANE 
400 - 700 +5°C 

700 - 1400 -10°C 
1700 - 2200 +7°C 

 
 W tym przypadku jeżeli temperatura zadana na kotle wynosi 50°C to w poniedziałki, od godziny 400  
do godziny 700 temperatura zadana na kotle wzrośnie o 5°C czyli będzie wynosić 55°C; w godzinach od 700 do 1400 

spadnie o 10°C, więc wyniesie 40°C, natomiast między 1700 a 2200 wzrośnie do 57°C. 
 

TRYB 2  – w tym trybie istnieje możliwość szczegółowego zaprogramowania odchyłek temperatury zadanej 

dla dni roboczych (Poniedziałek – Piątek) oraz dla weekendu (Sobota – Niedziela). 

 

Programowanie trybu 2: 

 Należy wybrać opcję: Ustaw tryb 2. 

 Następnie wybieramy przedział tygodnia dla którego chcemy zmienić nastawy temperatur. 

 Procedura edycji jest taka sama jak dla Trybu 1. 
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Przykład: 

  
 

 Godzina 
Temperatura - nastawa  

sterowania tygodniowego (+/-) 

Poniedziałek - Piątek 

ZADANE 
400 - 700 +5°C 

700 - 1400 -10°C 
1700 - 2200 +7°C 

Sobota - Niedziela 

ZADANE 
600 - 900 +5°C 

1700 - 2200 +7°C 

 
 W tym przypadku jeżeli temperatura zadana na kotle wynosi 50°C to od poniedziałku do piątku, od 400  
do godziny 700 temperatura na kotle wzrośnie o 5°C, czyli będzie wynosić 55°C; w godzinach od 700 do 1400 spadnie 
o 10°C, więc wyniesie 40°C, natomiast między 1700 a 2200 wzrośnie do 57°C. 

 W weekend, w godzinach od 600 do 900  temperatura na kotle wzrośnie o 5°C czyli będzie wynosić 55°C, a 

między 1700 a 2200 wzrośnie do 57°C. 
 

 Wszystkie nastawy można wyzerować, wybierając opcję Kasuj ustawienia i zatwierdzając kasowanie 

ustawień. 

4.3.6 Historia alarmów 

Opcja umożliwiająca podgląd listy wszystkich alarmów, które wystąpiły w sterowniku. Sprawdzić możemy rodzaj 

alarmu i przedział czasu w którym miał miejsce, wraz z datą i godziną. Przycisk:  przenosi nas do podglądu 

alarmów które wystąpiły wcześniej.  

4.3.7 Palenie ręczne   
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Załącz 

Wyłącz 

Czas pracy 

Czas przerwy 

Po załączeniu tego trybu nie pracuje podajnik, a nadmuch pracuje w zależności od wybranego algorytmu pracy. 

Po osiągnięciu zadanej temperatury płaszcza nadmuch pracuje z mocją minimalną na zasadzie czasu przedmuchu 

oraz przerwy pomiędzy kolejnymi załączeniami się wentylatora. 

 

 

 

 



 2.1.7 

 

14 

 

4.3.8 Ustawienia ekranu   
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Widok ekranu 

Motyw 

Jasność ekranu 

Wygaszanie ekranu 

Czas wygaszania 

Dźwięk przycisków 

Aktualizacja oprogramowania 

 Widok ekranu 

Użytkownik może zmienić widok ekranu głównego. Do dyspozycji ma ekran ukazujący bieżące podstawowe 

parametry pracy sterownika lub ekran producenta (przeznaczony tylko dla upoważnionych osób, chroniony 

kodem), na którym wyświetlane są bardziej szczegółowe informacje. 

 Motyw 

Opcja dająca możliwość zmiany koloru motywu wyświetlacza sterownika. Mamy do wyboru jasną i ciemną 

wersję motywu. 

 Jasność ekranu 

Funkcja ta pozwala na ustawienie jasności ekranu w trakcie użytkowania sterownika w zakresie 10 do 100%. 

 Wygaszanie ekranu 

Dzięki tej funkcji można określić jasność ekranu po wygaszeniu sterownika w zakresie 0 do 50%. 

 Czas wygaszania 

Funkcja pozwala ustawić czas wygaszania ekranu sterownika. 

 Dźwięk przycisków 

Użytkownik ma możliwość załączenia lub wyłączenia dźwięku wyboru poszczególnych opcji podczas obsługi 

sterownika. 
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 Aktualizacja oprogramowania 

Funkcja pozwala na uaktualnienie/zmianę wersji oprogramowania zainstalowanej aktualnie na sterowniku.  

UWAGA 

· Aktualizację oprogramowania zaleca się przeprowadzać na wygaszonym piecyku. 

· Pendrive na którym ma znaleźć się plik instalacyjny aktualizacji powinien być pusty, najlepiej 

sformatowany. 

· Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby plik zapisany na pendrive’ie miał dokładnie taką samą 

nazwę jak plik który pobieramy - aby nie został nadpisany. 
 

• Sposób 1: 

 Pendrive z oprogramowaniem należy umieścić w porcie USB sterownika. 

 Następnie wybieramy opcję Aktualizacja oprogramowania. 

 Potwierdzamy ponowne uruchomienie się sterownika. 
 

o Sterownik się restartuje. 

o Aktualizacja oprogramowania rozpoczyna się automatycznie. 

o Pojawia się ekran startowy sterownika z wersją programu modułu oraz wyświetlacza. 

o Wersja oprogramowania modułu i wyświetlacza muszą się pokrywać. 

o Kiedy na wyświetlaczu sterownika pojawia się widok ekranu głównego, oznacza to, że 

aktualizacja została zakończona. 

 Po zakończonej aktualizacji trzeba usunąć pendrive z oprogramowaniem z portu USB sterownika. 
 

• Sposób 2: 

 Pendrive z oprogramowaniem należy umieścić w porcie USB sterownika. 

 Następnie trzeba zresetować urządzenie - poprzez zanik i powrót napięcia.  

 Kiedy sterownik uruchomi się ponownie, należy czekać aż rozpocznie się proces aktualizacj. 

Dalszy proces przebiega tak samo jak opisano w Sposobie 1. 

4.3.9 Menu ustawień 

Menu instalatora jest przeznaczone do obsługi przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i służy głównie do 

ustawień dodatkowych funkcji sterownika takich jak np. parametry pracy piecyka. 

 4.4  Funkcje sterownika – menu , strona: 16 
 

4.3.10 Menu serwis  

Funkcje znajdujące się w menu serwisowym przeznaczone są jedynie dla serwisantów z odpowiednimi 

kwalifikacjami. Wejście do tego menu zabezpieczone jest kodem.  

4.3.11 Wybór języka 

Menu umożliwiające wybór wersji językowej sterownika. Wersje językowe sterownika zabezpieczone są kodem. 

4.3.12 Informacje o programie  

Opcja umożliwia podgląd numeru wersji oprogramowania w sterowniku – informacja taka jest 

konieczna przy ewentualnym kontakcie z serwisantem.  

4.3.13 Ustawienia fabryczne  

Regulator jest wstępnie skonfigurowany do pracy. Należy go jednak dostosować do własnych potrzeb. W każdej 

chwili możliwy jest powrót do ustawień fabrycznych. Załączając opcje ustawienia fabryczne traci się wszystkie 

własne nastawienia (zapisane w menu użytkownika) i zostają przywrócone ustawienia producenta. Od tego 

momentu można na nowo ustawiać własne parametry piecyka.  
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  FUNKCJE STEROWNIKA – MENU USTAWIEŃ 

Menu instalatora jest przeznaczone do obsługi przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami 

i służy głównie do ustawień dodatkowych funkcji sterownika takich jak parametry kotła, 

dodatkowe zawory, dodatkowe pompy itd. oraz do szczegółowych ustawień podstawowych funkcji  

(np..: parametry zaworów wbudowanych).  
 Strona 
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Nastawy modulacji 16 

 
Przedmuchy w pracy 17 

 
Funkcja rozpalania 17 

 
Ustawienia czasu 17 

 
Ustawienia fabryczne 17 

 

4.4.1 Nastawy modulacji 
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Modulacja 30% 

Modulacja 60% 

Modulacja 100% 

Dzięki tej opcji istnieje możliwość dostosowania parametrów modulacji dla każdego progu. Należy ustawić czas 

podawania, częstotliwość załączania podajnika, siłę nadmuchu paleniska oraz bieg z jakim będzie pracował 

wentylator pomieszczenia w kolejnych etapach modulacji.  

W przypadku modulacji 100% oraz 60% użytkownik definiuje również parametr Odległość od zadanej który 

określa w którym momencie pracy sterownik ma przejść w daną moc modulacji.  

Przykład:  

Temperatura zadana płaszcza 100°C 

Odległość od zadanej dla modulacji 100% 10°C 

Odległość od zadanej dla modulacji 60% 2°C 

 

Sterownik po prawidłowo przeprowadzonym procesie rozpalania uruchomi etap modulacji 100%. Po 

osiągnięciu przez piecyk temperatury 90⁰C (100⁰𝐶 − 10⁰𝐶 = 90⁰𝐶)  sterownik uruchomi etap 

modulacji 60%. W momencie osiągnięcia temperatury 98⁰C (100⁰𝐶 − 2⁰𝐶 = 98⁰𝐶) piecyk przejdzie 

w 30% etap modulacji.  
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4.4.2 Przedmuchy w pracy 
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Załącz 

Wyłącz 

Czas pracy 

Czas przerwy 

Bieg przedmuchu 

Użytkownik ma możliwość ustawienia dodatkowego załączania wentylatora w trakcie pracy. Po aktywowaniu tej 

funkcji użytkownik może ustawić czas pracy wentylatora w trakcie przedmuchu oraz częstotliwość jego 

załączania (czas przerwy). Parametr Bieg przedmuchu decyduje z jaką mocą ma pracować wentylator w trakcie 

przedmuchu. 

4.4.3 Funkcja rozpalania 

Opcja umożliwiająca załączenie bądź wyłączenie funkcji rozpalania. Aktywowanie tej funkcji spowoduje, że 

sygnałem do rozpoczęcia rozpalania lub wygaszenia piecyka będzie informacja z czujnika pokojowego 

o dogrzaniu pomieszczenia. 

4.4.4 Ustawienia czasu 
 

 Ustawienia zegara 

Parametr ten służy do ustawienia aktualnej godziny. 

 Pokręcając impulsatorem ustawiamy godzinę, 

zatwierdzamy poprzez naciśnięcie impulsatora, 

następnie w taki sam sposób ustawiamy minuty 

i zatwierdzamy całą nastawę.  

4.4.5 Ustawienia daty 

Parametr ten służy do ustawienia aktualnej daty. 

 Pokręcając impulsatorem ustawiamy dzień, 

zatwierdzamy poprzez naciśnięcie impulsatora, 

następnie w taki sam sposób ustawiamy miesiąc oraz 

rok i zatwierdzamy całą nastawę. 

 

4.4.6 Ustawienia fabryczne 

Parametr ten pozwala przywrócić ustawienia producenta w menu ustawień.  
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 ALARMY I KOMUNIKATY 

Opis  

· rozłącza nadmuch i podajnik 

· przegrzanie płaszcza – zostaje odcięte podawanie 

· następuje odłączenie podajnika – fabrycznie po osiągnięciu przez spaliny 200°C 

· czujnik nie został podłączony lub został podłączony błędnie  

· czujnik nie został podłączony lub został podłączony błędnie  

· źle dobrany wentylator generujący zbyt duże obciążenie nadmuchu, odłącza nadmuch 

· uszkodzenie związane ze spaleniem układu pomiarowego temperatury, uniemożliwia 
pracę sterownika 

· powoduje wygaszenie i ponowną próbę rozpalenia, oznacza on że temperatura spalin 
spadła poniżej progu i w czasie 2 minut nie wzrosła 

· wyświetlany po upływie czasu zabezpieczenia grzałki lub w momencie gdy nastąpi zanik 
płomienia w opóźnieniu rozpalania 

· zmienia stan kotła na wygaszony, pojawia się po dwóch nieudanych próbach rozpalania 

· pojawia się gdy presostat nie wykryje odpowiedniego podciśnienia, czego powodem 
może być niedomknięcie drzwi lub inne rozszczelnienia 

· uniemożliwia uruchomienie piecyka 

 

  DANE TECHNICZNE 

L.p Wyszczególnienie Jednostka  

1 Zasilanie V 230 +/-10%  /50Hz 

2 Pobór mocy W <10 

3 Wytrzymałość temperaturowa czujników OC -30÷99 

4 Maksymalne obciążenie wyjścia wentylatora A 0,6 

5 Maksymalne obciążenie wyjścia nawiewu A 0,6 

6 Maksymalne obciążenie wyjścia grzałki A 2 

7 Maksymalne obciążenie wyjścia podajnika A 2 

8 Wkładka bezpiecznikowa A 3,15 
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Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu (34-122), przy ulicy Biała Droga 31, 
deklaruje na wyłączną odpowiedzialność, że produkowany przez nas  
APP-1, spełnia wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie harmonizacji 
ustawodawstw państw członkowskich  odnoszących się do udostępniania na 
rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych 
granicach napięcia (Dz.Urz. UE L 96 z 29.03.2014, strona 357) i dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 roku 
w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących 
się do kompatybilności elektromagnetycznej ( Dz. Urz. UE L 96 z 29.03.2014, 
strona 79), dyrektywy 2009/125/WE w sprawie wymogów dotyczących 
ekoprojektu dla produktów związanych z energią oraz Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 roku „W sprawie zasadniczych 
wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych 
substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” wdrażającego 
postanowienia dyrektywy ROHS 2011/65/WE. 

Do ocen zgodności zastosowano normy zharmonizowane   

PN-EN 60730-2-9:2011, PN-EN 60730-1:2016-10. 

 

Wieprz,  21. 03. 2018 
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